Referat 02.11.2021
Tilstede: Emil, Ine, Frederick, Kristian, Stine, Audun (digitalt)
Fraværende: Ingen
Møte startes 08:27

Referat:
● Inhabilitetsvurdering: Audun som skribent og Stine som scenesjef er inhabile for
revyen. Ine og Emil som er medlem av kontorkom anser seg som inhabil for
kontorkoms søknad.
● Nok oppmøtte medlemmer for avgjørelse.
● Saksopplysning om at revyen allerede har fått innvilget 12 000 kr øremerket
“Kos” fra SIT sitt trivselsfond.
● Saksopplysning om at budsjettposten for juleverksted ble fjernet fra Nablas
budsjett, og dermed er ingen egne penger satt av til dette. Ble tidligere arrangert
av Arrkom, men nå er det Kontorkoms ansvar.
● Tidligere har jouleverksted hatt et budsjett på 1 500kr, altså er søkt sum lavere
enn det som har vært satt opp i budsjettet.
○ I tidligere år viser regnskapet til Nabla at det ble brukt mindre enn det det
var satt av i budsjettet.
○ I 2020 ble det brukt 1 055kr
● Kontorkom opplyser at de kanskje trenger mer støtte, dersom det er mange som
melder seg på.
○ Kan oppgi en sum de kan bruke opp til, også går evt. Resterende vil gå
tilbake til fondet.
● Budsjett til Kontorkom bør korrespondere med ansvar for arrangement
○ Burde bli tatt opp på neste styremøte i Nabla!

Søknader: Nablarevyen (Grøt til juleavslutning) - Inga Konow
Inhabile: Stine, Audun
For:
● Konkret og oversiktlig søknad
- Siden det er såpass lavterskel søknad, så trenger ikke søknaden være
like utfyllende
● Revyen er en stor undergruppe, støtten treffer mange komponenter
○ Også de som ikke er med om det blir en bra revy

●
●
●
●

Får ellers ikke støtte fra Nabla
Ikke et vanlig møte, men til en juleavslutning
Godtok Skråttcast sin søknad om juleavslutning til Genfors
Ikke så stor sum
○ Ca. 11 kr pr. student

Mot:
● Får penger fra andre steder
● Det selve pengene går til er ikke noe senere generasjoner av komponenter får
glede av
● Ikke så velbegrunnet søknad
○ Prisene kan sees på som veldig anslagspriser
○ Har gitt en god mal som de burde benyttet
● 200kr for saft er kanskje litt mye
○ Ine: En liter Lerum koster nesten 50kr

Vedtak:
● Ble godkjent med 4 stemmer for, 0 stemmer mot og 2 inhabile.

Søknader: Kontorkom (Grøt til juleverksted) - Aruran Sivashankar
Inhabile: Ine og Emil
For:
● Oversiktlig og godt begrunnet søknad.
○ Veldokumentert, oppga sted prisene var funnet
● Godt tiltak som treffer mange komponenter.
Mot:
● Burde bestemt seg om engangsbestikk og tallerkener skulle være med, og hatt
pris på dette.
● Prisene kan gå opp, dermed dumt med så konkrete priser
○ Kan bruke den unøyaktige engangsbestikk-punktet som slingringsmonn.
Vedtak:
- Med slingringsmonn mtp. Eventuelle prisstigning, så er beløp som
stemmes over: 450kr.
● Ble godkjent med 4 stemmer for, 0 stemmer mot og 2 inhabile.

Søknader: Kontorkom (DIY ting til juleverksted) - Aruran Sivashankar
Inhabile: Ine og Emil
For:
● Fortsatt et godt tiltak som treffer mange komponenter.
● Kontorkom gikk på en smell ved at budsjettet deres ikke samsvarer med ansvar
for arrangement
● Penger vi setter av som evt. Brukes går ikke til spille
○
Mot:
● Dårlig dokumentert søknad
○ Burde i det minste oppgi pris på konkrete ting
● Vanskelig å innvilge når mottakeren er usikker på om de faktisk trenger pengene
○ Kan oppgi en sum de kan bruke opp til, også går evt. Resterende tilbake
til fondet.
● 500 kr er mye for DIY-ting
○ Stine, scenesjef: Det er ofte mye dyrere enn man tror
● Kan regnes som daglig drift
○ Siden det ikke er satt opp budsjett for jouleverkstedet er dette et unntak

Vedtak:
- Beløp opp til 500kr
● Ble godkjent med 4 stemmer for, 0 stemmer mot og 2 inhabile.
Møtekritikk:
- Tidlig
- Ingen kaffe på møtet
Møtet heves 09:17

